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LIETUVOJ PAPLITĘS ALKOHOLIS
Alkoholizmas Lietuvoje itin paplitęs ir to neslepia nei 

žirninė spauda. Geriama namie, geriama išvykus į svečius, 
atsiranda balsų prieš per didelį vaišingumą. A. Matekūi 

"“Komj. Tiesoje” (rugp. 28) aiškina: “Mūsų manymu, k< 
čia vaišės be degtinės. O jei jau ką vaišiname, tai iki'devvmu 
velniukų’, kol svečias kojų nebepavilks, o jei po stalu nukris — 
traktuojame, kaip visišką pergalę, vaišingumo viršūnę...” “O jei 
— ji toliau pasakoja — pasižiūrėtume į išvykstančių svetur la
gaminus, beveik kiekviename rastume bent po keletą puslitrių 
kokios nors geriausios nacionalinės degtinės. Tai laikoma netgi 
būtina (?)".

Panaši padėtis ir rengiantis į 
svečius savo krašte — “juk kuo 
daugiau buteliukų svečių kiše
nėje, tuo svečias laikomas bran
gesnis”.

Matekūnaitė griežtai pasisa
ko ir prieš pomėgį svečiuose dai
nuoti bei kitus perrėkti. Dainuo
jama, nakties metu, turistinėse 
išvykose, kurortuose ir kaimy
nai sutinka rytą... su skaudančio/ 
mis galvomis.

Kaip okup. Lietuvoje skatina
mas alkoholio vartojimas, liudi
ja Vilniaus prekybininkų paslau
gos... degtinės ar vyno mėgė
jams. Anksčiau alkoholiniai gė
rimai miestuose buvo pardavinė
jami nuo 10 vai. ryto. Tačiau 
nuo praėj. vasaros, kaip pranešė 
pasipiktinęs “Komj. Tiesos” 
(rugp. 19) skaitytojas A. Jan
kus, jau galima vyną Įsigyti 
net daržovių parduotuvėse Vil
niuje, kur dar prekiaujama ir 
sultimis. Pilstomą vyną — ir
kiek tik nori... galima
gauti ir Vilniaus gastronomo 
krautuvėje. Jau žymiai sunkiau
gauti ten parduodamas dešreles 
ar tortą. (E)

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas su Amerikos Lietuvių 

« Tarybos pirmininku E. Bartkum 
spalio 26 d. buvo nuvykę į Va
šingtoną. Jie abu, Lietuvos at
stovo p. J. Kajecko lydimi, lan
kėsi Valstybės Departamente ir 
su p. Doyle Martin, Baltijos 
kraštų .ir Lenkijos skyriaus 
viršininku, turėjo ištisos valan
dos pasikalbėjimą. Tai pirmas 

- susitikimas su naujuoju to sky
riaus viršininku. Pasikalbėta 
nuoširdžiai ir atvirai. Ta pačia 
proga lankėsi ir Turkijos am
basadoje daugiau išsiaiškinti 
Prano ir Algirdo Bražinskų rei
kalu.

Spalio 26 d. Daiva Kezienė 
(Vliko valdybos nario Romos 
Kezio žmona) ir Lee Pierce bu
vo nuvykusios į Vašingtoną, į 
Baltuosius Rūmus, kur prez. Ni
xono štabo nariui Michael Far- 
rel įteikė per 10,000 parašų, šie 
parašai buvo surinkti po peti
cija, remiančia prez. Nixono po
litiką ir smerkiančia betvarkės 
kurstytojus. Surinktos petici
jos buvo skoningai įrištos spe
cialiame medžio viršelyje su me
niškai išdeginta lietuviška juos
ta ir žodžiais “United we stand” 
Viršelį paruošė dail. Alona Pe- 
sytė. Abi peticijos koordinato
rės buvo Baltųjų Rūmų viešnios 
Rumunijos prezidento Ceausescu 
priėmime.

Ta proga joms teko matyti 
visas didingas iškilmes ir pasi
sveikinti su prez. Nixonu. M. 
Farrel ponioms Kezienei ir 
Pierce prez. Nixono vardu padė
kojo už taip puikiai atliktą dar
bą. D. Kezienė atsakydama pa
brėžė, kad jos abi buvę tik šio 
darbo koordinatorės ir kad daug 
asmenų, ypatingai lietuviško 
radijo New Yorke — Laisvės ži
burio — klausytojai yra surin-

re-

IŠ VISO PASAULIO

DETROITAS. — Penkių metų 
amžiaus negras berniukas, susir
gęs nuo saldainio, kurį jis gavo 
per Halloween dieną, jau mirė. ■ 
Jo saldainyje buvo heroino ir ko
kaino miltelių. Mirusio vaiko 
motina papasakojo policijai, kad 
surinkti saldainiai ir obuoliai 
buvo gerai peržiūrėti, išmetant 
tokius, kurie buvo blogai supa- , 
kuoti ar visai be popieriuku. Mi- Kann* av,oCįla
ręs vaikas pats išmetęs visus 
obuolius, nes jam tekę girdėti, 
kad kartais obuoliuose pasitaiko 
skutimosi peiliukų. Atsargos 
priemonės nieko negelbėjo. Vie
name saldainyje buvo 60% he
roino.

MONTREALIS. — Devynioli
kos metų amžiaus Quebeco Iš
laisvinimo fronto veikėjas Ber
nard Lortie teisme papasakojo, 
kaip jis su kitais trim teroris
tais pagrobė ministerį Pierre

spalio 17 d. Lortie išdavė ir sa
vo tris draugus, du 23 m. ir vie
ną 27 m. Policija jų ieško.

MHNOM PENHAS. — Kam
bodžoje viename kino teatre žu
vo 18 asmenų ir daug buvo .su
žeista, kai jame sprogo dvi gra
natos. Įtariama, kad jas įmetė 
Kambodijos kareiviai, kurių į 
kiną neįleido dykai.

TITOGRADAS. — Jugoslavi
joje įvyko žemės drebėjimas, ta
čiau didelių nuostolių nepadarė.

Italai apie Lietuvą
“H Borghese”, Milane leidžia

mas žurnalas š. m. rugpjūčio 30 
d. laidoje apie “Maištą Sovietų 
Sąjungoje”, nurodęs į sovietų 
žvalgybos pastangas pažaboti ir 
sugniuždyti-visus tuos, kurie ke
lia sąmyšį ar net maištą Sovie
tuose, nurodo į Manifestą, ku
riuo reikalaujama laisvės Sovie
tų Sąjungoje ir kurį paskelbė 
pogrindy veikiąs “Demokratinis 
Sovietų S-gos sąjūdis”. Tą Są
jūdį, pabrėžia žurnalas, sudaro 
“Rusijos, Ukrainos, Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos demokratai”.

Lietuvos vardas Italijos spau
doje iškilo net atvejais, kai ra
šoma pvz. apie Somali krašto už
kariavimą (žurnalas “Concretez- 
za” Romoje, š. m. rugsėjo 1 d.). 
Pažymėta, kuriuo būdu trys Bal
tijos valstybės virto sovietų Są
jungos respublikomis ir kaip So
vietų Sąjunga savo gyventojų 
skaičių lengvai padidino dešim
čia milijonų.

“Vita n Nova”, Pisos miesto 
dienraštis straipsnyje apie fa
šistus Libijoje nurodė į tris Bal- 
tojos valstybes, sovietinio im
perializmo aukas. (E) 

kę daug parašų. Po oficialaus 
priėmimo abiem viešniom asme
niškai Baltųjų Rūmų vadovė 
Cindy Brumbach aprodinėjo 
Baltųjų Rūmų kambarius ir is
torinės vertės eksponatus. (E)

_ imo agentūra išbando naują raketinį lėktuvą (apačioje). Jis čia matomas atsiskyrimo 
nuo B-52 bombonešio, kuris jį iškėlė į 45,000 pėdu aukštį, metu. Nauji lėktuvai vadinami X-24.

DAR DVI VAKARŲ EUROPOS ŠALYS 
SIEKIA RYŠIŲ SU PEKINO VALDŽIA

WASHINGTONAS. — Valstybės departamfentas paskelbė, 
kad Austrija ir Belgija painformavo Amerikos Vyriausybę, jog 
jos planuoja pripažinti komunistinės Kinijos vyriausybę, šios 
dvi valstybės eina Kanados ir Italijos pėdomis. Jos neseniai už
mezgė su Kinija diplomatinius ryšius. Aukšti departamento pa
reigūnai pranašaują, kad ateinančiais metais ar 19F2 m. Amerika 
atsisakys savo griežtos kovos prieš Kinijos įsileidimą į Jungtines 

rėmėjų ckcičiuc, ypatingai iš j&rScošf Azijoj 
ir Pietų" Amerikos kraštų, vis auga.

Susitaikindama su pasaulio di
plomatine realybe, Amerika ieš
ko naujos formulės, kuri leistų 
Jungtinėse Tautose būti abiem 
Kini jom: komunistinei ir Tau
tinei, įsikūrusiai Taiwane (For- 
mozoje). Tautinė Kinija ilgą 
laiką yra buvusi bendradarbiau
janti, taikinga ir atsakinga JT 
narė ir pasaulio tarptautinės 
bendruomenės narė, su kuria 
Amerika turi artimus ryšius. 
Rytinėje Azijoje Tautinė Kinija 
turi nemažą įtaką ir jos išmes
ti negalima, — pareiškė valsty
bės departamento spaudos val
dininkas John King.

Amerika nenorinti daryti dėl 
komunistinės Kinijos pripažini
mo didelio triukšmo ir negalinti 
'paveikti kitų valstybių, kad jos 
Kinijos nepripažintų. Amerika 
spaudžianti Tautinę Kiniją, kad 
ji atsisakytų savo ligšiolinės 
praktikos nutraukti diplomati
nius ryšius su tokiomis valsty
bėmis, kurios pripažįsta Pekino 
režimą. Ilgainiui tokia praktika 
pakenks pačiai Tautinei Kini
jai. Geriausias būtų sprendi
mas, jei Jungtinėse Tautose ga
lėtų dalyvauti abi Kinijos, ta
čiau su tuo sprendimu nesutin
ka nei Pekino vyriausybė, nei — 
Tautinė Kinija.

Vilniaus spauda (“Komj. Tie
sa”, rugs. 22) paskelbė apie to
kius rusų — atėjūnų darbus Vil
niuje. Pieno kombinate dirbą 
M. Kurčevskaja ir P. Kanapin 
pavogė sūrį ir grietinę, o J. Za- 
bockis — 10 kilogramų žuvies. 
Visi jie buvo nuteisti kalėjimo 
bausme metams lygtinai ir dar 
išskaitant 10-20 proc. uždarbio.

(E)

— Lenkai paskelbė, kad iš jų 
rašytojų užsienyje populiariau
sias — Henrikas Sienkevičius.

(E)»

Pasakyta tiesa ■'
Pasitaiko ir lietuvių, kurie ne

sidžiaugia Prano ir Algirdo Bra
žinskų ryžtingu žygiu į laisvę, 
bet jiem priekaištauja dėl bu
vusio incidento lėktuve. Bosto
ne leidžiamas dienraštis “The 
Christian Science Monitor” 
spalio 29 d. įdėjo A J. Tasiskio, 
gyv. Santa Monica, Calif., laiš
ką, kurį pateikiame ištisai, nes 
jis labai daug pasako tiesos:

“Kelias į laisvę.
Kodėl pasaulis yra toks žiau

rus baltiečiams?
Nuo to laiko, kai du lietuviai 

nutupdino rusų lėktuvą Turki
joje, jie kai kurios mūsų spau
dos buvo pravardžiuojami ne tik 
hijackeriais, bet taip pat oro 
piratais, banditais ir t. t.

Ar mes vadinom kriminalis
tais norvegus, žydus, olandus 
ir prancūzus, kurie Antrojo pa
saulinio karo metu ištrūko iš 
nacių okupacijos į laisvę, net 
jeigu jų bėgimas ir pareikalavo 
žmonių aukų?

Bražinskas buvo- vienas iš tų 
nedaugelio lietuvių, išlikusių 
gyvais šiurpioje vergovėje (per
gyvenusių vergijos baisumus). 
Daugiau kaip amžiaus ketvirtį 
jis svajojo apie laisvę, ypač jau
nam savo sūnui Algirdui. Už 
Lietuvos laisvės kovotojams su
teiktą pagalbą jam niekad ne
buvo leista grįžti Lietuvon, net 
ir okupuoton. Niekas jam nepa
dėjo. Tad jis nutarė siekti lais
vės savo paties jėgomis.

Sako, buvo nužudyta jauna 
mergaitė. O kiek jaunų žmonių, 
siekusių laisvės, nužudė komu
nistų pasienio sargybiniai?

Ar nėra dabar kaip tik laikas 
prabilti apie 6 milijonus baltų, 
kurie yra rusų priespaudoje? Ar 
jie neverti laisvės? Bet mūsų 
informacijos kabalai tyli. Ko
dėl?” (E)

BERLYNAS. —- Nežinomi as
menys apšaudė rusus sargybi
nius, stovinčius Berlyne prie 
paminklo Sovietų Sąjungos ka
riams, žuvusiems Il-me Pasau
liniame kare. Paminklas yra 
britų zonoje, tačiau sovietanfš 
leidžiama išstatyti sargybą. Ap
šaudymas sutapo su bolševikų 
revoliucijos sukaktimi ir įvyko 
pirmą valandą naktį;

Netoli paminklo britų karo po
licija rado atsišaukimų, pasisa
kančių prieš komunizmą, ir skel
biančių jam kovą. Vienas rusas 
kareivis buvo sunkiai sužeistas 
ir britų greitosios pagalbos ma
šina nugabeno jį į Rytų Berly
ną. £

Atsišaukimai buvo pasirašy
ti: “Europos Išlaisvinimo Fron
to”. Britanijos karo komendan
tas atsiprašė sovietų zonos ko
mendantą dėl šio įvykio ir paža
dėjo išaiškinti ir nubausti nusi
kaltėlius.

AMERIKA BOIKOTAVO BOLŠEVIKŲ 
REVOLIUCIJOS SUKAKTIES BALIUS

MASKVA. — šeštadienį Sov. Sąjunga šventė bolševikų re
voliucijos 53-čią sukaktį, Raudonoje Aikštėje įvyko tradicinis pa
radas, o viso pasaulio sostinėse sovietų ambasadoriai surengė ba
lius. Maskvoje krito lengvas sniegas ir karinis paradas tęsėsi 
apie 10 minučių. Užsienio stebėtojai naujų ginklų nepastebėjo, 
tačiau parade dalyvavo šiaurės Vietname ir Egipte pagarsėjusios 
priešlėktuvinės Sam-2 raketos ir galingiausia sovietų tarpkon- 
tinentinė raketa SS-9. Gynybos ministeris maršalas Grečko pa
sakė kalbą, kurioje, kaip paprastai, puolė “imperialistus” ir žė- 
dėjo duoti šiaurės Vietnamui visą paramą, kad Vietnamo “liaudis 
galėtų atmušti Amerikos agresiją”/ Parado tribūnoje stovėjo 
visi sovietų politbiuro nariai.

šiais metais Sovietų-Amerikos 
santykius sudrumstė trijų kari
ninkų sulaikymas Armėnijoje, 
todėl valstybės departamentas į 
sovietų ambasadą pasiuntė tik 
antraeilį diplomatą Adolph Dubs, 
kuris vadovauja sovietų sekcijai 
valstybės departamente. Per
nai, kada santykiai buvo geres
ni, ambasados baliuje buvo du 
JAV vyriausybės nariai, valst. 
sekretoriaus asistentas ir prezi- 
dertto patarėjas Henry Kissin
ger.

/Panašiai ir kitų valstybių sos
tinėse, sovietų ambasadų paren-

LONDONAS. — Izraelio premjerė Goldą Meir išvyko iš Lon- 
dono blogoje nuotaikoje. Ji pareiškė, kad Britanijos valdžia pa
krypo savo pažiūrose į Viduriniųjų Rytų konfliktą Prancūzijos ir 

I Sovietų Sąjungos pažiūrų link. Naujoji britu vyriausybė aiškiai 
pasakė Izraeliui, kad jis turi išeiti iš užimtų arabų žemių ir padėti 
išspręsti Palestinos arabų klausimą. Nors Britanijos gyventojų 
dauguma linkę remti Izraelį, vyriausybė matanti, kad Britanijos 
interesams daug svarbiau palaikyti gerus santykius su arabų vals
tybėmis. Manoma pagerinti ryšius su Egiptu, kurio naujo pre
zidento Anwaro Sadato uošvienė 
artimus ryšius.' •.

vandenyną plaustu
SYDNEJUS. — Keturi vyrai 

ir vienas katinas perplaukė Ra
mųjį vandenyną paprastu rastų 
plaustu, kuris turėjo būrę ir 
nedidelį radijo baterijoms sukti 
motorą. Kelionė iš Ekvadoro į 
Australiją truko 161 dieną. Vi
si jūreiviai po kelis kartus bu
vo bangų nuplauti nuo plausto, 
tačiau juos pavykdavo išgelbė
ti. Kelis kartus jūron pateko 
ir katinas, bet ji ištraukdavo jū
rininkai.

Kelionės metu daugiausia bu
vo maitintasi žuvimi ir geria
mas lietaus vanduo. Kelionės pra
džioje primityviame laive buvo 
dar kitas katinas ir papūga, ta
čiau jie žuvo audros metu.

SAN FRANCISCO. — Uni
versitetų profesorių sąjunga,? tu
rinti 90,000 narių, įspėjo savo 
narius auditorijose ir klasėse nę- 
politikuoti. Tokie profesoriai, 
kurie jaučia, jog jų pareiga yra 
klasėse liesti politinius ar so
cialinius klausimus, turėtų pasi
traukti. Profesorių sąjungos 
taryba sako, kad profesorių pa
reiga universitetuose yra su
teikti studentams žinių ir juos 
mokyti profesijų, bet ne — agi
tuoti ar versti studentus politi
kuoti.

BUENOS AIRES. — Argen
tinos policija suėmė du sovietų 
diplomatus ir kaltina juos šnipi
nėjimu. Jie abu yra sovietų am
basados prekybos skyriaus tar
nautojai.

gimuose Amerikos ambasado
riai nedalyvavo, pasiųsdami že
mesnio rango valdininkus. Tuo 
norima išreikšti Amerikos ne
pasitenkinimą dėl dviejų gene
rolų ir vieno majoro sulaikymo.

Kitos komunistinės Europos 
valstybės irgi paminėjo sovietų 
revoliucijos sukaktį. Iš tų pa
minėjimų tik Albanijos “pro
grama” skyrėsi nuo kitų. Alba
nija šia proga ragino Rusijos 
liaudį sukilti prieš “išsigimėlius 
ir revizionistus”, sėdinčius Krem 
liuje, ir juos nuversti.

yra anglė, su kuria jis palaiko

Britų vyriausybė pareiškė Iz
raelio premjerei, kad Izraelis ty
čia nenorįs pradėti taikos dery
bų, norėdamas pasilaikyti ara
bų žemes, nes laikas dirbąs Iz
raelio naudai. Nors Izraelis kal
tina Egiptą, kad tas išnaudojęs 
karo paliaubas savo pozicijų su
stiprinimui, britų žiniomis, tą 
patį padarė ir Izraelis, sustip
rindamas savo karines pozicijas 
prie Suezo kanalo. Britų nuo
mone, Izraelis per daug dejuoja. 
Izraelis yra pakankamai gink
luotas ir gali susitvarkyti su sa
vo arabų priešais, o Amerikos 
žydai niekad Izraelio nepaliks 
be pinigų ar ginklų.

Todėl britų vyriausybė pain
formavo Goldą Meir, kad ji nesi
tikėtų iš Britanijos nei karinės 
nei diplomatinės paramos. Tai 
yra visai nauja Britanijos pozi
cija. Dar 1956 metais britų, 
prancūzų ir izraelitų karinės jė
gos kartu puolė Egiptą.

Izraelyje įvyko stipriausios 
darbo partijos suvažiavimas, 
kuriame vicepremjeras Yigal 
Alon pareiškė, jog karo veiks
mams prasidėjus, Izraelis leng
vai susidorotų su sovietų raketo
mis, esančiomis Egipto pusėje. 
Per paliaubas Izraelis irgi nesė
dėjęs ant laurų ir ateityje bū
sią mažiau izraelitų žuvusių.

Tel Avive, kur arabų padėtos 
bombos užmušė vieną izraelitą 
ir sužeidė 34, policija suėmė 
tūkstantį arabų, ieškodama nu
sikaltėlių. Irako sostinėje pa
lestiniečių organizacija pasigy
rė, kad bombos buvo padėtos jos 
narių, protestuojant prieš karo 
paliaubų pratęsimą.

Neaiškumai dėl 
Chruščiovo knygos
MASKVA. — Piotr Jakir, so

vietų istorikas ir žinomas sovie
tų valdžios kritikas, pasikalbė
jęs su buv. premjero Chruščio
vo žmonatelefonu, paneigė žinią, 
kad Amerikoje greit bus išleis
ti Chruščiovo atsiminimai, šią ži
nią penktadienį paskelbė “Life” 
žurnalas ir Little, Brown Co. 
knygų leidykla, paskelbdama, 
kad knyga “Chruščiovas prisi
mena” bus pardavinėjama gruo
džio 21 d.

Jakirui paskelbus, kad Chru
ščiovas jokių memuarų 
ir vakarams nepasiuntė, 
leidėjai paaiškino, kad 
bus kompiliacija įvairių 
čiovo kalbų, pareiškimų 
stabų, paįvairinta jo gyvenimą 
liečiančiomis fotografijomis..

Kaip skelbia Maskvos kores
pondentai, Chruščiovas praėju
sią savaitę daktarų buvo pagul
dytas plovą dėl širdies ligos, ku
rią jis turįs nuo praėjusios va
saros. Chruščiovas telefonu Ja
kirui pasakęs, kad jis nesijaučia 
gerai, tačiau jo amžiaus žmo
gus (jis jau 76 m.) niekas nėra 
visiškai sveikas visą laiką.

nerašė 
minėti 
knyga 
Chruš- 
ir pa-

*



MEDICINA INDIJOJE

į

— pensi-Uei daugiau lietuvių čia apsi-
l / • i. • t -crvvp.n f n 4\Ain mida būtu hiive

I

f
I 
į

|

į

I

praktikuojančio homeopato 22 
metų amžiaus sūnus suimtas.

Kaip gera čia pensininkams 
bebūtų, bet dar geriau būtu,

I

I

globos

kiti Vėliau buvome nuvežti į ne-

i

is for when you’re old.

SUSIVIENIJIMAS

I

a

|
&
E.

£
E
I

I fc
I
r

Ge- 
kad

Lietuvis pensininkas prie Pacifiko
Rašo STASYS ŠURKUS, San Jose, Calif.

J RAUDONMEDŽIŲ mačiau .porą sunkvežimių 
KRAŠTĄ 

pensininkų
(Community Center)

Vielos 
įstaiga 
buvo suorganizavusi trijų die
nu (spalio 7—9) ekskursiją 
busu į šiaurę.

Pirmąją dieną per San Fran
cisco ir Golden Gate tiltą, pa
siekėme gen. Vallčjo gyventus 
namus (Dabar muziejus su to1 
meto įrengimais, baldais, ra
kandais ir kt.) Po to aplankė
me seną — seną mažutę sūrių 
gamyklų, o vėliau rašytojo 
Jack London atminimui jo 
žmonos. Charmian pastatytus 
namus — muziejų, kuriame 
yra šis — tas iš rašytojo daik- 

. tų,; .rankvašėiiĮ ir jo. parašytos 
knygos bei vertimai į kitas kal- 

• bas. -jack London vardu par
kas ir -muziejus randasi neto
liese. Glen-Ellen. Sonoma ap- 

. sltyity. Jš. čia buvom nuvežti 
? .foĮLiJjąurę.prie Pacifico— į 

'TFort^Bragg, kur ir nakvojome.

Fort Bragg prie okeano ma
čiau milžinišką lentpiūyę. Vįe 
tihiai pasakojo, kad daug rau
donmedžio Ų medži agos lai v ai s 
išsiunčiama Japonijon.

Sekančią dieną važiavome 
tos apylinkės atrakcija — gele
žinkeliu, taip vadinamu Skunk 
traukinėliu (deja mus vežė 
švaira aiftomatrica) -per rau
donmedžių .miškus (Nbya upės 
slėniu) ir kol pasiekėme Wil
lits,. keliavome 40 mvliu. 
lęži ųkelis.ta ip i šr a i ty t as, 
poroj vietų bekopiant į kalnus, 

^.'ėjp‘ties'kūlnų papėdėmis’, o po 
to tų pačių kalnų viršumi. (Nuo 
kalno matėsi niūsų pravažiub- 

j.Tąš^gelėžiiĮkėlis). ...
-* -Fort Bragg prie lentpiūvės

su 
atyežtais apdirbtais rąstais 
-pusantros — dvieju pėdu sto
rio drūtgaly, o geležinkeliu va
žiuojant matėsi anksčiau iš
kirstu raudonmedžiu kelmai 4 
- 5 pėdų diametro. Tik gele
žinkelio atšlaitėms apsaugoti 
nuo griuvimo, vienur — kitur 
paliktas raudonmedis — mohi
kanas, o visi kiti iškirsti. Pa
galvojau, ką gi už kitu 50 me
tų veš į lentpjūvę, negi botko
čius?

Iš Willits tuo pačiu busu, at
važiavusiu jam skirtu keliu, 
keliavome šiaurės Kalifornijos į Į 
didžiuoju ežeru — Clear Lakelį 
—pasigrožėti. Beveik visą ap-į 

žiūrėjome. Nakvojome paeže-j 
rėš motely
PRIE KARŠTO VANDENS 

GEIZERIO
Trečiąją dieną buvome nu

vežti pas tokį farmerį, kurio 
lauke veikia karšto vandens 
geizeris. Kas 35 - 40 minučių 
geizeris išsiveržia ir fontanas 
veikia 4 min., išmesdamas tie
siai į viršų (iki penkto ar šešto 
namų aukšto) daug vandens. 
Netoliese padarytas mažas ba
seinas, į kurį įkištas iš žemės 
einąs vamzdis. Vanduo basei
ne nepaprastai tyras, tačiau 
karštas. Trečias vamzdis kiek 
toliau visą laiką pulsuoja ga
rais. Atokiau, ratu apie geize
rį, auga tankūs lyg siena bam
buko medžiai, tinkami meš- 
kerkočianis. Vaisių ar 
medžiai šalia geizerio neauga. 
Už poros mylių nuo to ūkio, 
Calistoga miestely, Teko ma
tyti užrašą, kad teikiamos karš 
to vandens vonios. Matyti ir

Pirmas žvilgsnis palieka operos įspūdį. Atrodo, tarytum jun on ė s laukty dainavimo pradžios. Bet tikrovė yra visai 
kitokia. Tai Moderniame ūkyje sudėtos vištos. Jos gali iš savo tupyklos galvą iškišti ir kitas vištas pamatyti, gali 

labai daug j y pamatyti, bet negali su vištomis drapstytis.

į ŽAIBAI DABOSI 
PAVOJINGESNI

Viena JAV žaibai per metus 
i užmuša 600 ir sužeidžia 1,500 
gyventojų. Nuo žaibų daugiau' 
žūsta žmonių, negu nuo torna
dų ir uraganų, žaibai darosi 

j vis pavojingesni.
Meteorologijos stočių duome

nimis, žemės rutulyje kiekvie- 
Į na sekundę siautėją apie 1,800 
audrų, žaibas daužo apie 100 
kartų kas sekundę.

NEW DELHI, Indija. — Po-' 
licijos pranešimu, mažiausiai 50. 
vaikų mirė Punjabo provincijo
je po to, kai leidimo neturinčio 
gydytojo sūnus juos “pagydė” 
nuodingais vaistais. Be leidimo

bentų krūmai. Virš 400 pomi
dorų vaisių išdalinau (namų 
savininkei ir kt.) ir du vyrai 
valgome visų. laiką. ■ Pusė .jų 
buvo labai dideli, šiuo metu 
dar noksta apie 50 vaisių, bet 
jau mažesni. Visi stebėjosi ne
paprastu derliumi.
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NEPAKEIČIAMAS BALDAS

— Kiekvienas vyras, po dau
gelio metų po vedybų, tampa tik 
naminiu baldu.

— Bet tai vienintelis baldas, 
kurio negali pakeisti.

GYVENIMAS PRASIDEDA 
NUO 91 METŲ AMŽIAUS

LONDONAS. — Harold Hod
kins, .misionierius iš .profesijos, 
91 metų amžiaus, atsisveikinęs 
su Londonu išemigravo į Aus
tralija naujo gyvenimo pradėti, 
kaip jis pats pasakė.

^NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

tų požemių vandenį pasiekti. 
(Girdėtas anekdotas: San Frau 
cisko gyventojas, savo galva ar 
gydytojo patartas, lankėsi Ca- 
listogoje ir priiminėjo karštas 
vonias, bet sveikatai tas nieko 
nepadėjo. Pabandė kitu būdu 
— išgerti pusę stiklinės karšto 
vandens su kita puse romo ir 
tas pamačijo)

PRIE 6 MILIJONŲ METŲ 
-SENUMO MEDŽIŲ

miestelių, grįždami su bendra 
keleiviu priėjome išvados, kad 
San Jose patogiausias ir ge
riausias pensininkams gyventi 
miestas. Juk ne dykai taip 
žmonės smelkiasi į San Jose, 
kad per paskutinį dešimtmetį 
gyventojų skaičius padvigubė
jo (iš 200.000 į 400.000 su vir
šum)—ii- pensininkų jame gy
vena 28.000 dūšių (apie 7% vi
sų gyventojų.

toli Calistogos atkastų suakme 
nėjusių medžių parką (Petri
fied Forest). 3000 metų am
žiaus milžinai raudonmedžiai, 
prieš .6.000.000 metų išsiveržu-

toliaų nuo geizerio galima karš jsjo vulkano buvo užversti ir 
(palaidoti ir per tą laiką patys 
! suakmenėjo. Atkastos dalys 
(kamienai) - 4 pėdų diametro. 
126 — 180 pėdų ilgio, o kita 

; dalis — viršūnė, tiek par ar 
daugiau ilgio tebėra' uolų kal
no prispausta — dar neatkasta. 

i Tiesiog neįtikėtina, kad gale- 
jome pasėdėti šalia medžių, 
augusių prieš šešius milijonus 
metų! Pasvajoję ir padūsavę 
prie suakmenėjusių milžinų, 
patraukėme kitais keliais na
mų link.

BROLIŲ KRIKŠČIONIŲ 
VYNO FABRIKE

SLĄ — jau 80 metv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
Aiau^kaįp. SEPTYNIUS: 'MILIJONUS dolerių savo apdraua- 

uems nariams.
SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — -duoda .šyvy 

bes apdrauda ir ligoje pašalpą, .kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško ..pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau .turi .daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. .Kiekvienas lietuvis čia .gali 

' gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00
* iki $10'000.00. „

■-SIjV—-jailnHnui duoda-gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In- 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo .studi- 

■■tį. -a joms ir gyvenimo pradžiai.
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM..apdraudą. 

' už $1,000.00 apdraudds tik $3.00 mokesčio metams.
StZą .—-AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugiįy na- 
jiams. Už $1,000.00 .akcidentalės apdraudos .mokestis S2.00 
4 -metus.
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės .i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

OTMUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
" ” 31f7 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

—— -——

1

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali -paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno .gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 

x galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdu^ gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su .mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - .šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos .Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Visus ekskursantus pavaiši-i 
no, kas kokio norėjo, vyno 
stikleliu, o išeidami vienas — 
kitas ir po butelį nusipirko.

Pakelėje matėme dar keletą 
vyno gamyklų, bet jau mažes
nės apimties. (Gaila, kad šo
feris prie jų nesustodayOj nes 
išgertas pas Brolius saldaus vy
no lašelis ir man — ne mėgė
jui patiko).

-KELETAS BENDRŲ 
PASTABĖLIŲ

Ekskursijoje dalyvavome 
apie 40 “jaunuolių” ■ 
ninku. Dalyviui bilietas įskai
tant kelionę busu ir geležinke
liu, įėjimu^ į muziejus ir k t. 
bei 2 naktų nakvynės kainavo 
38 dol. Parinktas geras poatos- 
toginis laikas, tad turėjome 
progą pernakvoti . geruose ir 
patogiuose; moteliuose. Die
nos, kaip^įeveik visada Kali
fornijoje :buvo -saulėtos, net 
be rūko prie okeano.

Visas ą^įūKČ_taš kraštas;kal
nuotas (vietos gyventojų vadi
nama kalnais), tad dažnai ko
pėme į kalną atriedėjome pa
kalnėn.

Keliai kalnuose siauri, ne
retai pravesti kalnų atšlaitė
mis. '

Išvažinėjome apie 500 mylių 
ir tik keliose vietose mačiau 
geras galvijų* bandas, ar kai 
kur atkalnėse galvijų prieaug
lio. Išvažinėtos apylinkės gar
sios įvairiausių vaisių sodais ir 
vynuogĄ’nais.

Vadovo ar-šoferio rūpesčių, 
pataikydavbme į valgyklas 
pusryčių (iki 11 vai), kurie 
kaštuodavo $1;25 ir galima val
gyti kiek telpa. Ta pat tvarka 
ir pietūs pavakarėmis už 1,75 
dol. Vakarienių metu, pasi
tenkindavome smulkmenomis 
mažose užkandinėse.

Aplankę kelioliką miestų ir

gyventų. ’Kaip miela būtų buvę 
čia aprašytoje išvykoje su sa
vo tautiečiu pakeliauti.

P. S.: Palei savo gyvenamą
jį namą pietų pusėje buvau pa
sodinęs 6 pomidorus, kurie 
taip išsiplėtė lyg didžiuliai sęr-

■c

temperatūra visad
per karščius ar žie-

Milžinišku statiniuC V

rate ever.

APSU

1739 So. Hateted Chicago, HL 60608
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Daugeliui šis paveikslas gali atrodyti panašus Į Mėnulio paviršiu, 
bet tai yra Goodyear bendrovės naujai gaminamas 32 colig vamzdis, 
kuris bus naudojamas plonesniems vamzdžiams ir violoms apsaugoti.

Pakelyje užsukome į Brolių 
Krikščionių (The Christian 
Brothers) vieną vyno ir šam
pano gamyklą. Pastatas di
džiulis, storų tašytų ar piautų 
akmenų, tad atpuola šildymo 
.sistemos, 
vienoda, 
mos metu.
eilių eilės. Viskas mechanizuo
ta, nuo pat vynuogių iš farme- 

. Vynuogių au- 
Igintojams, pagal sudarytas su
tartis, mokama po 500 dol už 
tona.

■

J Iriu priėmimo."I •' i •a’ tfintmumc nnd

p Knygos vaikams ir jaunimui
— Sek pasaką, mamyte, 

w> ’ -Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 

iŠ - , Skrajojo po laukus . .
# S. Petersonienė

Poezija ir-pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
tį |kiykštavimaL.. Naujienose galima gauti Šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
visiems bei jainimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY-
* -NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 

/truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot
"m 2. Vanda rrankieoė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
> -mažiesiems. "Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra- 
K* ,žus leidinys. $1,50.

’ 3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman-
-kevičiaus iliu^ruota, 130 psl, -Si,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
z pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 

didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
-į psL, kaina 5 dol.
\ 5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.

6. TyrvofH, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
•tėvynės pažjnimas, dainoš. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl.

* Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. S3.00
7. Juozas ŠAUNUS PENKCTUKAS, apysakaitės, kaip pasakos.

vaikams i£ jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės ; 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
r .Eiliuoti-padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai

čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.
Valkai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos1

* įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
. tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk

lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
s NAUJIENOS, 1
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1966 m. gruodžio 19 d. para
šiau “Naujienose” str. “Ar rei
kėjo priešintis mūsų, valstybės 
užgrobikam”. Praėjus keturiem 
metams, t. y. rugpiūčio-rugsė- 
jo mėn. “Karys” 7 -išspausdino 
p. St. Baipšio tuo pačiu pavadi
nimu straipsnį, kuriame sten
giamasi pamokyti tas nemokša 
Juškėnas. Iš visko atrodo, kad 
šis straipsnis jau senai parašy
tas, bet gulėjo “Kario” redakci
jos krepšyje. Matyti, redakci
ja ar redaktorius neturėdamas 
kuo užpildyti vieną puslapį, pa
galiau išspausdino jau senai gu
lėjusį straipsnį

Visas straipsnis taip suraiz
gytas, sumaizgytas, kad net ke
lis kartu perskaičius sunku su-• Pajungė. Bet tada Lietuvos ka- 
prasti kas norima pasakyti. Rūs
taujama, kad Juškėnas galvojęs, 
jog reikėję mūsų valstybės oku
pantams priešintis. Rašo: “Lie
tuvos praeitį neskirdamas kieky
bės nuo kokybės sąvokų, persi
meta į lenkų ultimatumą Lietu
vai, kur neva, Lietuvos Kareivė
lis irgi neparodęs reikiamos ini
ciatyvos, o tuo tarpu barasi dėl, 
neva, perdidelio karininkų įsipo- 
litikavimo, kaip jis čia linksniuo
ja: verčiusių ir nuolat besisten
giančių versti valdžias”.

Kad dalis karininkijos -vertė 
valdžias, tai neginčytinas faktas. 
Bet kad Juškėnas kaltinęs “Lie
tuvos Kareivėlius” dėl nesiprie
šinimo lenkams, tai jau tas tei
ginys p. Baipšio' galvoje atsira
do. Ne “Lietuvos Kareivėlis” 
sprendė, kam reikia ar nereikia 
priešintis, šį klausimą sprendė 
vyriausybė.

Per visą Lietuvos nepriklauso
mybės laiką dainas dainavome 
“Prie Gedimino, prie brolių sa
vų”. Rėkėme: “Mes be Vilniaus 
nenurimsim”. Tauta prieš len
kus buvo įkaitinta iki galimumo. 
Daug kas yra pasisakęs, kad 
greičiausiai lenkai ir nebūtų ban
dę pulti Lietuvos, nes jiems vis- 
tik tai būtų buvęs gana sunko
kai įkandamas riešutas. Nemi
nint kitas priežastis. O ką gi 
mūsų “Lietuvos Kareivėlių” va
dai tarė? Negalima lenkams prie
šintis. Kariuomenė nėra tokiam 
pasipriešinimui parengta. Tai 
atvirai tariant, prieš ką gi ga
lėjome kariauti? Tur būt, tik 
prieš mūsų kaimynus latvius ? 
Bet juk jie į mūsų nepriklauso
mybę visai nesikėsino.

Lenkų ultimatumo klausimu 
jau perdaug buvo rašyta, tad ir 
vėl kartoti tas pačias mintis ne
su pasirengęs.

Pasilieku prie buvusio žemės 
ūkio ministerio Stasio Putvins
kio nuomonės, kad lenkams bū
tinai reikėjo priešintis.

Toliau Juškėnui ima aiškinti, 
kad “Lietuvos Kareivėlis” Lie
tuvai nepriklausomybę atkovo
jęs ir Klaipėdos kraštą atvada
vęs.

Ir be p. Baipšio kiekvienas 
lietuvis ir Lietuvos pilietis žino
jo ir žino, kad “Lietuvos Karei
vėlis” suteikė Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę ir lietuviškąjį 
Klaipėdos kraštą prie Lietuvos

reivėlis ir jų vadai nežiūrėjo į 
priešo kokybę ar kiekybę^ Tada 
vienintelis buvo klausimas: 
“Kur yra tas priešas ?” Apiplyšę, 
pusalkani, dažnai tik kepurę su 
geltonu lankeliu užsidėję, savo 
batais, vyžomis ar klumpėmis 
apsiavę, jie vijo ir išvijo iš mū
sų tėvynės Lietuvos keleriopai 
skaitlipgesnius priešus. Apie 
kareivėlius istorikai galės tik 
teigiamai rašyti. Ateities kar
tos jų atliktais žygiais gėrėsis.

Toliau rašo, jog Juškėnas: 
“...tvirtina, kad būtų geriau bu
vę Lietuvai laikyti tik kelis šim
tus kareivių paradui ir kelis au
galotus “barabanščikus” Lietu
vos laisvei ginti”.

Tai, p. Baipšy, ne Juškėno 
nuomonė, bet perteikimas tuo 
laiku buvusių 14-15 metų vaiki
nukų nuomonės. Deja, šie 
kinukai jau studijuoja ir, 
būt, užaugę vyrais kitaip 
vos.

Aišku, iš tokio amžiaus 
kų ir nebuvo galima laukti di
delės išminties. Bet kai skai
tai p. Baipšio straipsnį, tai nors 
rašo suaugęs vyras, bet jo nai
vumas nei kiek nemažesnis už 
tu vaikinuku. Aiškina ir klau
sia Juškėną, kur esą gavę “iš
simokslinimo pagrindą Lietuvos 
policija, paštininkai, auto me
chanikai, šoferiai, šaulių bū
rių vadai” ir kitokie.

Kad mūsų kariuomenės vyrai 
buvo auklėjimo pagrindus ga
vę ir išmoko minėtų amatų, tai 
tiesa. Niekad to aš nebandžiau 
paneigti. Tai nesuprantu, ko
dėl p. Baipšys kelia “išsimoks
linimo pagrindo” klausimą?

vai-

gal-

vai-

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Čikagtetė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psL

U Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Prieš keturius metus, rašyda
mas straipsnį, įterpiau iš Austra
lijos Igno Taunio su Ernestu 
Galvanausku pasikalbėjimą. Gal
vanauskas sakė, kad prieš rusų 
invaziją reikėję priešintis ir toks 
nutarimas esąs buvęs.

P. Baipšiui toks pasakymas, 
matyti, labai nepatiko. Pame
tęs sveiko galvojimo lygsvarą, 
jis įpuola tiesiog į isteriją ir grie
biasi kaltinti Galvanauską.

“Matyti p. Juškėnui per giliai 
širdin įsmigo aukščiau jau mi
nėto pasikalbėjimo su Galva
nausku rezultatai, kad šis nei 
nebeimdamas galvon, kad tas 
pats Galvanauskas jau prieš tai 
daugelį kartų buvęs ne tik mi- 
nisteriu, bet ir ministeriu pir
mininku, atėjus užgrobikui, nu
ėjo jam? tarnauti, kuris, turėjęs 
valdžioje tokias vietas, negalė
jo nežinoti užgrobiko tikslų”... 
rašo jis.

Jeigu jau ,p. Baipšys turi tiek 
daug drąsos kaltinti Galvanaus
ką, tai kodėl nutyli apie kitus? 
Jeigu kaltinimo aktas rašomas 
Galvanauskui, tai noriu primin
ti, kad tokiais kaltinimais reikė
tų kaltinti ministeriu pirminin
ką Merkį, visokių organizacijų 
atstovus, ėjusius sveikinti oku
panto diriguojamos vyriausybės, 
Jaulių sąjungos organizaciją už 
tokias “gražias” rezoliucijas, 
mūsų Lietuvos policiją, kuri nu- 
siplėšusį antpečius ir vieton Vy
čio puošėsi kūju su piatuvu ir 
net iki rugsėjo pabaigos suimi
nėjo ir kišo į kalėjimus tuos pa
čius Lietuvai nusipelniusius as
menis. Smerkti reikėtų genero
lą Stasį Raštikį už Lietuvos ka
riuomenės likvidatoriaus parei
gų ėjimą. Taip pat pulkininką 
Antaną Impulevičių už Lietu
vos šaulių sąjungos likvidato
riaus pareigų ėjimą, karininkus 
ir kareivius už “puošimąsi“ 
“špalais” bei gražinimą kūjų ir 
plaktuku kepurių. Juk visas Lie
tuvos valstybės valdininkų ir tar
nautojų aparatas su mažomis iš
imtimis liko ištikimas Lietuvai, 
bet ėjo kurį laiką ruso okupan
to uždėtas pareigas. Raudona
jam vorui įsisiurbus į Lietu
vos kūną ir atsistojus užpaka
lyje su rusiškuoju naganu ir 
aukščiau paminėti ir visi kiti 
(dauguma kitų) kitos išeities 

nerasdami, privalėjo eiti pareigas 
ir okupanto norus ar įgeidžius 
vykdyti. Tuomet jokio savano
riškumo ar nesavanoriškumo nie
kas neklausė, šaipytis iš šio tau
raus lietuvio Ernesto Galvanau
sko, kad “Gi Galvanauskas savo 
noru nuėjo į ministerio kėdę tar-

nauti okupantų diriguojamai vy
riausybei ir tik vėliau be kelnių, 
perbridęs ties Palanga vokiečių 
rubežių, pabėgo”.

Reikia didelės drąsos ir aki
plėšiškumo mesti tokius kalti
nimus Galvanauskui. Nežinau, 
bet greičiausiai ir p. Baipšys ir 
tūkstančiai lietuvių “savano
riškai” okupantui tarnavo. O 
paskui be kelnių ar su kelnėmis 
Vokietijoje atsirado.

Pyksta. ir šaiposi iš Galva
nausko, kam ji| sakęs Ignui. 
Tauniui, jog reikėję priešintis, 
nes tai esą nesusigaudymas nei 
kiekybėj nei kokybėj. Ir paga
liau primetimas Galvanauskui, 
kad “Lietuvos Kareivėlis buvo 
išduotas tokių auksaburnių”, yra 
biaurus ir nepateisinamas kal

tinamas, i . >.• . f
Juk ne vienas Galvanauskas 

sakė, kad toks 'pasipriešinimas 
buvo reikalingas. Vyriausias 
Lietuvos Karinių Pajėgų vadąs 
prez. Antanas i Smetona bu
vo tos nuomonės ir paskutinia
me ministeriu kabineto posėdy
je savo nuomonę taip dėstė. Be 
kitų, ir krašto apsaugos minis- 
teris generolas Kazys Musteikis 
pasipriešinimui pritarė. Nors 
gal ir pavėluotai, bet net iš Ky
bartų buvo įsakęs 6 pėstininkų 
pulko vadui pulkininkui Brei- 
meliui Tauragėje ir 9 pėstininkų 
pulko vadui Gaušui Marijampo
lėje, nors simboliškai priešintis 
okupantui ir trauktis į Vokieti
ją. Pulkininkas Breimelis at
sisakė vykdyti įsakymą, aiškin
damasis, kad anksčiau gavęs 
įsakymą nesipriešinti. Gi 9 pės
tininkų pulko majoras Brizgys 
išvedė iš kareivinių vieną bata
lioną, bet paėjus kelis ar kelio
lika kilometrų vėl į kareivines 
jį grąžino.

Tai kodėl p. Baipšys šaiposi 
tik iš Galvanausko? Greičiau
siai nėjo partinių politinių pažiū
rų žmogus.

Tuo klausimu ar reikėjo oku
pantui priešintis, ar ne, buvo 
prieš kelis metus Laisvoje Lietu

voje pasikeista nuomonėmis su 
p. Antanu Rėklaičiu., Jis reiškė 
savo nuomonę, kad prieš rusiš
kąjį kolosą pasipriešinimas bū
tų buvęs tautos savižudybė. Bet 
jis neįtarinėjo ir nesišaipė iš ki
taip galvojančių ar galvojusių 
asmenų. Toleravo ir kitaip gal
vojančius.

Tuo tarpu p. Baipšys berašy
damas pateko į akligatvį ir iš 
to akligatvio neberasdamas iš
eities nutarė, kad Juškėnas at
lieka “kam tai paslėptą patar
navimą”. *

Jeigu jau taip, tai prašau p. 
Baipšį pasakyti, kam tas Juš
kėnas atlieka “patarnavimą”?

1924 m. 4 pėstininkii kara
liaus Mindaugo pulke, būdamas 
mokomoje kuopoje, maždaug 
tokio turinio didelėmis raidėmis 
ant sienos išrašytą užrašą skai
čiau: “Jeigu priešas užpuls ta
vo tėvynę, kovok iki paskutinio 
šovinio, šovinių pristigęs, dur
tuvu badyk, durtuvui lūžus, šau
tuvo buože mušk. Buožės nete
kęs, dantimis kandžiok, bet prie
šo į savo tėvynę neįsileisk”.

Tai buvo labai prasmingas 
užrašas. Deja, ne tik dantų, bet 
ir šautuvo ar galingesnio ginklo 
nepanaudoję prieš į mūsų tė
vynę besibraunantį priešą, da
bar pradedame kaltinti asmenis, 
kurie tam ir galios neturėjo.

Taigi, Baipšy, reišk savo nuo
monę kaip pačiam patinka, bet 
būk korektiškesnis ir neprikai
šiok “jokių patarnavimą” kitaip 
galvoj antiems! Stasys Juškėnas

e

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

Fliridoje yra labai daug pa Imi y. 
bar medžiy prižiūrėtojai ir palmes pra
dėjo kirpti pagal motary mėgiamas 
madas, palmėms palikdami trumpus 

sijonėliui.

Da-

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Pavyzdys kiekvienam 
lietuviui

Adomas Kantautas (Edmon
ton, Canada) universiteto bib
liotekininkas, universiteto va
dovybei pasiūlė sudaryti knygų 
katalogą įvairiomis kalbomis 
apie Lietuvą. Pasiūlymą-projek- 
tą vadovybė priėmė ir pavedė 
Adomui Kantautui tokį katalogą 
paruošti. Tam darbui atlikti uni
versiteto vadovybė jį atpalaida
vo nuo kasdieninio bibliotekinin
ko darbo ąštuoniems mėnesiams.

Adomas Kantautas, apsirūpi
nęs specialiomis foto priemonė
mis, dabar lanko JAV-bių žy
mesnių universitetų ir kitas bi
bliotekas ir kruopščiai renka mi
nėtam reikalui medžiagą. Rug
sėjo mėn. su žmona Filomena, 
jo globėja ir talkininke, lankėsi 
Čikagoje (buvo apsistoję pas F. 
M. Mackevičius ir d-rus Dubins- 
kius) ir “persijojo” dalį Čika
gos universitetų ir kitas biblio
tekas, jų tarpe ir lietuvių. Žadė
jo dar sugrįžti, nes per trumpą

laiką nebuvo įmanoma viską pa
matyti. šiuo metu A. Kantautas 
sklaido katalogus, peržiūri kny
gų lentynas Vašingtone, D. C„ 
Library of Congress (yra apsi
stojęs pas svetingus p. Saldo
kus.). - ----- - /

Katalogas bus išleistas univer
siteto lėšomis. Be to, A. Kan
tauto iniciatyva Edmonton uni
versitete bibliotekoje yra suor
ganizuotas lietuviškų knygų 
skyrius. Per jį u-to lėšomis yra 
įsigyta daug vertingų lietuviškų 
knygų. Kiekvienam aišku, kad 
Adomas Kantautas atlieka didę- 
lį kultūrinį darbą. Visi, kurie 
domisi tuo reikalu, turi jam pa
dėti ir talkininkauti. Jo adre
sas: A. Kantautas, 12010-87. 
Ave., Edmonton 61, Canada.

A. Kantautui tenka tik linkė
ti geros sveikatos ir sėkmės. .

Krį

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS^

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
Į POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas'BE DRUSKOS

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti —r. $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas. Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių, išgyvenimai 
ir kit ' J.'/: z..' ?’

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti" NAUJIENOSE.
,»* »' :■ z-**, v1

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį- tokiu jadreŠHf ,

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal 
Apdrausti iki $20,000,

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Spalio “Revoliucija”
1917 metų lapkričio 7 dieną Petrograde bolševikų bu

vo padarytas perversmas ir nuversta demokratinė Alek
sandro Kerenskio valdžia. Tuo metu Rusijoje buvo dar 
vartojamas 13 dienų atsilikęs seno stiliaus kalendorius, 
kuris lapkričio 7 dieną rodė tiktai spalio 25-tą, todėl šis 
perversmas vadinamas spalio perversmu. Dabar jau ko
munistai vartoja naujo stiliaus kalendorių, “revoliuci
jos” metines mini lapkričio 7 dieną, bet dar minėtą per
versmą vadina Spalio “revoliucija”.

Tuo metu Rusijos caras jau buvo pavarytas nuo sosto 
ir iki teismo laikomas valdžios priežiūroje. Kraštą valdė 
koalicinis Aleksandro Kerenskio kabinetas, kuris prave
dė rinkimus į parlamentą, ruošė žemės reformą, kartu 
su sąjungininkais siekė taikos ir planavo įvesti- visą eilę 
atsilikusiam kraštui reikalingų reformų. Nepatenkinti 
buvo kraštutiniai dešinieji ir kraštutiniai kairieji ele
mentai. Dešinieji perversmo keliu norėjo nuversti demo
kratinę Kerenskio vyriausybę, o valstybės priešakių pa
statyti griežtesnį generolą, tuo tarpu bolševikai per
versmą padarė.

1917 metų spalio 10 dieną Leninas, slaptai iš Suomi
jos atvažiavęs į Petrogradą, bolševikų partijos centro ko 
mite to posėdyje pravedė nutarimą ruošti perversmą Ru
sijoje. Prieš perversmą labai griežtai pasisakė keli bol
ševikų partijos centro komiteto nariai, bet Leninas į tai 
nekreipė jokio dėmesio. Prieš perversmą pasisakė Grigo
rijus Zinovjevas ir N. Bucharinas. Pirmasis buvo geras 
kalbėtojas, o antrasis buvo vadinamas “teoretiku”. Vė
liau pačių bolševikų jiedu buvo sušaudyti, “kaip pasiutę 
šunys”.

Kerenskio valdžiai nuversti buvo panaudota Petro
grado darbininkų taryba. Šioje taryboje buvo įvairių pa
žiūrų darbininkų, bet tuo metu tarybos pirmininku buvo 
Leonas Trockis. Darbininkus organizavo Trockis, o Pe
trogrado garnizono karius organizavo advokatėlis Anto- 

, nov - Ovsejenko. Leninas buvo bolševikų partijos centro 
komiteto narys ir kontroliavo iš vokiečių generalinio šta
bo gautas labai stambias pinigų sumas. Leninas papirki
nėjo spaudą, caro armijos karius ir įvairaus amato jam 
reikalingus bendradarbius. Leninas galėjo Petrograde 
leisti laikraštį, užlaikyti ir siuntinėti po visą kraštą agen
tus ir išvystyti didelę propagandą. Vėliau Trockis komu
nistų buvo nužudytas Meksikoje, o Antonov - Ovsejėnką 
Odesoje nužudė čekistai.

trims mėnesiams________ $5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams$20.00 
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams  $21.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St; Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Pabaltiečių kanų veteranų atstovų 
konferencija Washingtone

š. m. spalio m. 23 d. Washing
tone įvyko Pabalti jos tautų (lie
tuvių, latvių ir estų) karių ve
teranų sąjungų išeivijoje atsto
vų konferencija, kurios metu bu
vo aptarti visas tris tautas lie- 
čiantieji bendradarbiavimo ir 
koordinuotos veiklos reikalai.

Šioje, galima sakyti, pirmoje 
pabaltiečių karių veteranų atsto
vų konferencijoje Lietuvių Ve
teranų Sąjungą “Ramovei” at
stovavo prof. gen. S. Dirmantas, 
K. Dabulevičius, K. Oželis ir 
E. Vengianskas; latvių “Dau
gą vas Vanagi” — A. Berzins, 
K. Kuzulis ir A. Kopans; estų 
“Estijos Išlaisvinimo Legionui” 
— G. A. Bushmann, M. Kari, J. 
Raus ir A. Kurgvel.

Lapkričio 7 dieną, padėjus nepatenkintiems Kron-
štadto jūrininkams, Petrograde buvo padarytas pervers
mas ir nuversta Kerenskio valdžia. Kerenskio vyriausy
bė bandė priešintis sukilėliams, bet neturėjo ištikimų ka
riuomenės dalinių, kurie būtų galėję nuginkluoti sukilu
sius Petrogrado darbininkus ir jūrininkus. Buvo panau
dota Petrogrado darbininkų taryba (sovietas) valdžiai 
sudaryti, paskelbti komisarijatai ir pradėtas kraštas val
dyti dekretais. Naujos valdžios komisarų pirmininku pa
skelbtas pats Leninas, o Trockis buvo Lenino krašto ap
saugos ir užsienio reikalų komisaras. Į koalicinę tarybų 
valdžią įėjo ir nuo partijos atskilę kairieji socialistai- re
voliucionieriai, bet neilgai jie ten išsilaikė.

Lapkričio 8 dieną Leninas paskelbė taiką. Su vokie
čiais nebuvo jokio susitarimo, sąjungininkams jis nieko, 
nepranešė, bet paskelbė taiką. Karas rusus jau buvo iš
varginęs, gyventojai troško taikos, todėl Leninas, nekreip
damas jokio dėmesio į tarptautinę padėtį, paskelbė viena
šališką taiką. Lapkričio 9 d. jis paskelbė žemės socializa- 
ciją. Norėdamas patraukti ūkininkus savo pusėn, jis 
prižadėjo duoti ūkininkams žemės, patarė patiems tą že
mę imti ir dirbti. Vėliau šaudė ūkininkus, kurie tą žemę 
bandė laikyti sava.

Bet svarbiausią nutarimą Leninas padarė trečią per
versmo dieną, lapkričio 10. Jis pasirašė dekretą, kuriuo 
uždraudė visą perversmininkams priešingą spaudą. Ga
lėjo išeiti tiktai tie laikraščiai, kurie pasisakė už Lenino 
padarytą perversmą. Tas Lenino dekretas dar nepanai
kintas iki šios dienos. Komunistai laisvai spausdina ir 
leidžia laikraščius laisvame pasaulyje, tuo tarpu Rusijoje 
ir komunistų okupuotuose kraštuose spauda yra suvaržy
ta. Jeigu Rusijoje būtų buvusi laisva spauda, tai komu
nistai vargu būtų išsilaikę pusmetį. Laisva spauda ir lais
vas žodis juos ir šiandien išverstų iš valdžios.

- 1917 m. gruodžio 7 dieną Leninas dekretu įvedė Čeką, 
kuri veikia iki šios dienos. Leninas jautė, kad veikiančių 
policijos ir karo įstatų neužteks valdžioje išsilaikyti. Jis 
dekretu leido policijai suiminėti, tardyti, krėsti ir šaudyti 
žmones, kurie galėtų būti priešingi bolševikų valdžiai. 
Šis Lenino dekretas dar ir šiandien veikia. Be šios poli
cijos sauvalės komunistai sužlugtų.

Spalio perversmu bolševikai pagrobė, valdžią Rusi
joje. Jau 53 metai jie prievartauja rusų tautą. Tą prie
vartą jie yra primetę artimiesiems savo kaimynams.

Pirmajai istorinei pabaltie
čių karinio sektoriaus konfe
rencijai pirmininkavo “Estijos 
Išlaisvinimo Legiono” pirminin
kas p. G. A. Bushmann. Konfe
rencijos prezidiumą sudarė da
lyvaujančių organizacijų pirmi
ninkai — gen. S. Dirmantas, A. 
Berzins ir G. A Bushmann,

Konferencijos metų, pagal iš 
anksto .paruoštą ir dalyviams iš
siuntinėtą dienotvarkę, buvo iš
klausyti kiekvienos tautybės ka
rių veteranu organizacijų veik
los apžvalginiai pranešimai, ap
tartos trijų tautų veteranų są
jungų centrinių organų glaudus 
bendradarbiavimo galimybės, 
nustatytos tarp lietuvių, latvių 
ir estų karių veteranų, atskiro

se vietovėse, bendravimo ir ry
šio palaikymo gairės, aptarti bū
dai ir veiklos formos, veikiant 
JAV-bių politinėje bei sociali
nėje aplinkoje ir aptartos prie
monės, veikiančios masę Pa
baltijo tautų laisvinimo bylai 
skelbti. Taip pat buvo atkreip
tas reikiamas dėmesys į bend
ravimą su pavergta Tėvyne ir 
okupanto daromas jai skriau
das.

Gerai išdiskutavus aukščiau 
paminėtus klausimus, nutarta 
veikti visoms trims tautoms or
ganizuotai, rengti metines Balti
jos Tautų Laisvės bei veteranų 
dienas ir šaukti bendras konfe
rencijas bent vieną kartą me
tuose, o ypatingam reikalui 
esant, ir dažniau, šiais metais 
(1970—1971) Baltijos tautų ka
rių veteranų organizaciniams ir 
veiklos koordinavimo darbams 
vadovauti sutiko estų atstovai, 
sekančiais metais — latviai, o 
trečiaisiais, metais šis darbas 
atiteks LYS “Ramovei”.

Baigiant konferenciją buvo 
priimta speciali rezoliuciją, kuri, 
bendru Pabaltįjos Tautų Karių 
Veteranų vardu, bus siaunčiama 
JAV-bių ir kitų kraštų aukštie
siems politikams ir kt. Konferen
cijos proga buvo pasiųtos tele
gramos JAV prezidentui R. Ni- 
xonui ir viceprezidentui S. Ag
new, prašant atkreipti dėmesį j 
Pabaltijo tautų, okupaciją ir už
ginant JAV-bių vyriausybės po
litiką kovoje su tarptautiniu ko
munizmu.

šiai Pabaltijo tautų Karių Ve
teranų konferencijai Washingto
ne prisiminti, LVS “Ramovės” 
pirm. prof. S. Dirmantas latvių 
ir estų atstovams — pirminin
kams Įteikė knygą “LVS Ramo
vės I-sis Dešimtmetis” ir kelis 
kitus ramovėnų išleistus leidi
nius. Iš estų buvo gauta anglų 
kalba knyga apie jų nepriklau
somybės kovų 1918—1920 me
tus.

Konferencijai pasibaigus, po 
bendrų pietų, lietuvių, latvių ir 
estų karių veteranų organizaci
jų atstovai lankėsi Valstybės 
Departamente,' kur buvo pri
imti Pabaltiečių ir Rytų .Euro
pos reikalams referento Mr. Mar
tin, su kuriuo buvo pasikeista 
mintimis pavergtų Pabalti jos 
tautų padėties klausimais, šia 
proga lankytasi ir “Voice of 
America”, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos skyriuose ir pasikeista 
nuomonėmis su šių skyrių ve
dėjais dėl transliuojamų radijo 
programų į pavergtą Pabaltijį.

Prieš išvykstant iš Washing
ton© LVS “Ramovės”, atstovai 
buvo priimti Lietuvos Atstovy
bėje, kur Nepriklausomos Lietu
vos atstovas p. Rajeckas buvo 
painformuotas apie Įvykusios

Pabalti jos Karių Veteranų kon
ferencijos eigą ir nutarimus. At
silankę Lietuvos Atstovybėje 
malonioje p. Rajeckų ir p. Bač- 
kio globoje ramovėnų atstovai 
pasijuto lyg buvę Nepriklauso
mos Lietuvos brangiam kampe
lyje.

Bendrai kalbant apie šią pir
mąją Pabalti j os tautų karių ve
teranų organizacijų atstovų kon

66-TAS KELIAS IR MŪSŲ
LITERATŪROJ APRAUDOTAS

“Route 66” arba “U. S. High
way 66” yra garsus Amerikos 
kelias, apie kurį parašyta nove
lių, romanų, filmų ir televizi
jos vaidinimų. Štai jau ir lie
tuvių grožinėje literatūroje tas 
krauju aplaistytas kelias yra 
minimas. Jurgis Blekaitis para
šė lyriką, skirta Algimantui 
Mackui, kurs mirė automobilio 
nelaimėje prie Čikagos, prie 66 
kelio sankryžos. J. Blekaičio kū
ryba išspausdinta “Metmenų” 

žurnale.
66-tas kelias prasideda Čika

gos didmiesčio centre ir baigiasi 
Kalifornijoje, Los Angeles mies
te. Tai apie 2,158 mylių juosta, 
skersai Ameriką. Automobilių 
nelaimių visuose keliuose pasi
taiko, bet daugiausia esama 66- 
me kelyje. Be automobilių su- 
sidaužymo šiame kelyje pasitai
ko žmonių ir turto pagrobimų 
bei kitokių nusikaltimų, o tai 
visa ir davė rašytojams, poe
tams bei filmų scenarijų kūrė
jams Įkvėpimo 66-to kelio nuo
tykius panaudoti kūryboje.

Pats pavojingiausias to kelio 
tarpsnis esąs apie 380 mylių per 
Arizoną. Nuo sausio pradžios 
šiame kelio tarpsnyje buvo už
mušti 59 žmonės trisdešimt pen
kiose automobilių nelaimėse. Ži
noma, tūkstančių tūkstančiai 
žmonių tuo keliu pravažiuoja 
be jokios nelaimės, be jokių ne
malonių nuotykių. Ir nelaimės 
čia atsitinka ne dėl to, kad ke
lias būtų blogas, bet dėl vairuo
tojų kaltės: nuovargis, miegas, 
girtumas, beatodairinis ir neat
sakingas vairavimas yra nelai
mių priežastys.

Pavyzdžiui, vienoje nelaimė
je užmušti 5 asmens. Automo
bilio vairuotojas su trimis ke
leiviais per 40 valandų iš Indija- 
nos valstybės, visai mažai teil- 
sėjęs, atvažiavo Į Arizoną dau
giau kaip 2,000 mylių ir nebega
lėdamas valdyti savo mašiną, su
sidūrė su kitu automobiliu. Penki 
žmonės, buvę abiejuose automo
biliuose, užmušti ir tik atsitik
tinai keleivis šuniukas liko gy
vas.

Kelio saugumo valdininkai aiš
kina nelaimes ir jų priežastis.

ferenciją Washington^, reikia 
pasakyti, kad ji buvo labai sėk
minga. Konferencija praėjo dar
bingoje, draugiškoje ir visas tris 
bendro likimo tautas vieningiems 
darbams jungiančioje dvasioje.

Tai tikrai sveikintinas reiški
nys, nes* kur trys stos, visados 
pavergtos Tėvynės labui dau
giau padarys. Geriausios klo
ties! Vg.

Per tris mėnesius Arizonos vieš
kelyje buvo apklausinėta 170,000 
vairuotojų. Be įvairių kitokių 
klausimų vairuotojai buvo pra
šomi atsakyti, kaip ilgai jie 66- 
tu keliu be poilsio važiuoja, iš 
kur važiuoja, ar turi prisirišti 
diržus, ar juos naudoja ir kt. 
Apie 20% apklausinėtojų pasi
sakė, kad jie jau važiuoja 16 va
landų be poilsio lovoje. Vienas 
vairuotojas sakėsi keliaująs jau 
72 valandas ir nebuvęs į lovą at
sigulęs. Tai esanti jo maloniau
sia kelionė.

Kelio priežiūros žmonės sa
ko, jog “Route 66” vairuotojai 
neatkreipia dėmesio, kad Arizo
noje tas kelias pakyla iki 7,000 
pėdų aukštumos virš jūros ly
gio. Vairuotojai, ypač keliaują 
be normalaus poilsio, neatkrei
pia dėmesio, jog pakilus Į tokią 
aukštumą oras juos veikia ir pa
daro mieguistais, gi ir automo
bilio motoras tokiame aukštyje 
praranda normalią jėgą. Todėl 
iš čia anksčiau minėtųjų nelai
mių vienuolika atsitiko, kai vai
ruotojas užsnūdo, ar apsnūdęs 
vairavo.

Kelyje yra Įvairūs vairuoto
jams- įspėjimai, bet nelaimės vis 
atsitinka ir tas 66-tas, krauju 
aplaistytas kelias, jau yra ir mū
sų literatūroje, o ne vien TV 
filmuose ar angliškų raštų te
mose. J. Klauseikis

PIRKIT b JAV TAUPYMO BONUS

She can’t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free turope does jet the 
fruth through.
Mra to Raffle Free Eurojm
Ml 1886, ML Y8TOOT. LY.

public wMbft tor
wop <ri tipe with The Advertising CouncR.

IRENA JOERG

TAIKA ATEINA I SLĖNI
1.
Tik buvau prisnūdęs, kai staiga mane 

išbudino pikti balsai, sklindą iš kiemo. 
Greit pažinau rūstų ir griežtą šeimininko 
Konrado tembrą. Norėdamas sužinot, kas 
atsitiko, užsimečiau ant pečių švarką ir 
išėjau Į balkoną. Aikštės viduryje stovėjo 
vokiečių kariuomenės dalinys, gal kokia 
šimtinė vyrų. Iš uniformos pažinau esant 
karo laivyno likučius, kuriems, matyt, va
dovavo jaunas majoras su riterio kryžiumi 
ant krūtinės. “Laivynas Tyrolio Alpėse”, 
pagalvojau su šypsena, bet greit susival
džiau. Kiekvienas juk gelbsti savo galvą, 
kaipjnianydamas. Mačiau, kaip viena po 
kitos užsidarinėjo kaimiečių durys, tik 
vienus kitur kyšojo pro langus bailūs mo
terų veidai.

— Aš jums aiškiai sakau, kad šituose 
namuose nėra nč vieno laisvo kampo! — 
šaukė įsikarščiavęs Konradas.

Aš greit nusileidau laiptais žemyn ir at
sistojau netoli jo dukters Brigitės, kuri 
stengėsi nuraminti tėvą, bet tasai net ne
leido jai prasižioti.

— Taip pat ir tvartuose neturiu jums 
vietos, — šaukė jis. Nes gy vuliai dar tebė
ra neišvaryti į laukus.

— Mes ne gyvuliai! — sušuko vienas 
kareivis. Tu savo šuniui pasiūlyk tvartus, 
ne mums.

— Sukčius! Karo išnaudotojas! — šau
kė kitas. Už tokius štai gyvuliii prekiauto

jus ir niekam nevertas kiaules mes liejame 
kraują. Bolševiko reikėtų jums ant spran
do, tada patys eitumėt Į tvartus.

— Mes netekom kojų, rankų, akių; 
mūsų motinos ir žmonos išblaškytos po 
griuvėsius ar svetimus namus. Mūsų vai
kai miršta badu, kai tu stovi čia su nutu
kusiais žandais ir mosikuoji rankom, kaip 
šikšnosparnis. Jis pasiūlys mums tvartus.

— Nurimt! — staiga tarė netikėtai čia 
atsiradęs riterio kryžiaus kavalierius. Jo 
balsas buvo ramus, bet griežtas. — Jeigu 
čia nėra vietos, tai eisime kitur. Ir kreip
damasis į mane, pradėjo pasakoti:

— Buvau pas burmistrą, bet jis teturi 
laisvą seną teatro salę, kurioje gali sutilp
ti ne dagiau kaip septynios dešimtys vyrų. 
Likusiųjų trys dešimtys turės nakvynę pas 
gyventojus. Mes čia sustojome trumpam 
poilsiui.

Paskui jis kreipėsi į Brigitę:
— Gal panelė būtų tokia maloni ir at

neštų vandens atsigerti?

Brigitė pastūmė savo tėvą į šalį ir nuė
jo j virtuvę. Ilgai nedelsdamas, paskui ją 
nužingsniavo ir riteris. Kareiviai vėl pra
dėjo šaukti:

— Prisipažink, kad tuo metu, kai mes 
šalome ir kraują liejome frontuose, tu kro
vei turtus, pardavinėdamas maistą alka
niems miestiečiams ir plėšdamas nuo jų 
paskutinius marškinius. Nė vienas plau
kas nenukrito nuo tavo riebios barzdos, 
šlvkštvne tu!

To Konradui buvo perdaug. Jo raukš
lėse paslėptos akys išsiplėtė, žili plaukai 

pasišiaušė, o išbalusios lūpos pradėjo dre-‘ 
bėti. Jis ėmė rėkt; sugniaužęs kumščius:

— Ką, nė vienas plaukas nenukrito? 
Grąžinkite man abu sūnų, kurie žuvo fron
te, Atstatykite mano dukters namus Ins- 
bruke , kuriuos, jūsų dėka, subombarda
vo anglai. Prikelkite iš numirusių jos vai
ką, kuris užduso po griuvėsiais. Mes ne- 
kvietėme jūsų Į Austriją. Jeigu norėjot 
karo, galėjote savo Reiche kariauti, mus 
palikdami ramybėje. Dabar jis čia man 
plėšys prūsišką gerklę. Pasakiau, kad na
mai pabėgėlių užimti ir jums nebėra vie
tos, tai taip ir bus; Jei norit, galit mane 
sušaudyt, man dabar vistiek.

Kareivis buvo begriebiąs ginklo, bet 
čia vėl pasirodė riteris ir jį suvaldė savo 
kietu, suakmenėjusiu žvilgsniu.

— Gal atsirastų koks kambariukas? — 
nedrąsiai prašneko Brigitė, paimdama 
Konradą už rankos.

— Nutilk! — suriko Konradas. — Gal 
nori į savo lovą priimti? Juk tiesa, dakta
re, kad mūsų visas namas užimtas? — 
kreipėsi Į manė.

Aš staiga prisiminiau. bjaurias naktis, 
praleistas po atviru dangum, kada taip ly
davo ar šaldavo, prisiminiau mūšio va
landas, prisiminiau sužeistuosius, ir nors 
kaip betroskau būti kurtus ir nebylys, ne
galėjau. Lūpos pačios prasivėrė, ir aš ta
riau jam:

— Jei neklysto, tai pirmajame aukšte 
vra visiškai laisva salė.

— Ach, apie tai mes buvome visai pa- 
| įniršę, — ir sumišusi firigite atsisuko į tėvą. 
• Konradas pažvelgė į mane nuostabos ir

sumišimo pilnu žvilgsniu, ir jo akys- tary
tum kalbėjo: “Nedėkingasis, kas tau rūpi 
mano salė!” '

Kurį laiką buvo tylu, paskui Konradas 
tarė riteriui:

— Na, dabar jau gali sušaudyt mane, 
arba išsiųsti Į Dachau.

— Mums jūsų gyvybė nereikalinga ir į 
jokius Dachau mes jūsų nesiųsime, — tarė 
riteris, prisiartinęs prie Konrado ir uždė
jęs jam ranką ant peties. — Bet jeigu iš 
tikrųjų atsirastų laisva salė, kur mano vy
rai galėtų pailsėti, būčiau labai dėkingas. 
Tuo visas reikalas ir baigtųsi.

Konradas pasipurtė visu kūnu ir numo
jo ranka:

— Darykit, ką norit
Ir dingo už virtuvės durų.
Brigitė išsitraukė iš kišenės raktų ry

šulį ir šūktelėjo linksmesniu balsu:
— Tai lipkite į viršų! \
Praeidamas pro šalį, riteris nutvėrė 

mano ranką ir tvirtai paspaudė. Aš tuo 
tarpu galvojau: kur reikės susirasti kam
barį, jeigu Konradas mane išvarys.

Jau buvau besirengiąs gulti it fnoviausl 
nuo kojų batus, kai visai netikėtai įbėgo į 
kambarį- Konrado duktė. Ji buvo išbalus 
kaip sniegas, lūpos virpėjo, o poakiai pa
raudę nuo ašarų.

— Brigitė, kas atsitiko? — paklausiau 
išsigandęs.

Mergaitė nuleido galvą, ir man rėdėsi, 
kad ji čia pat kris ant grindų. Nūtvėria’u 
ją už rankos, įtraukiau į kambario vidurį, 
užtrenkiau duris ir pasodinau ant kėdės.

Ilgai tylėjo ji, paskui įsmeigė savo akis 
r į mane, tarsi tirdama mano dvasią, ir tarė 
paty liukais:

— Turiu labai svarbų reikalą, daktare.
— Ar jūsų tėvas atsakė man kambarį?

— paklausiau šypsodamasis. — Ach ne, 
kambarys dabar ne galvoj. Yra daug svar
besnis reikalas... Ir kadangi jūs esate g\*- 
dytojas... ir jau pati Įsitikinau, koks ge
ras.. . aš...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A TT J T E N A T

Jos visad rašo
TFTSYBL

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan. Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KU.IMU
I VILNIŲ

336 poslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 173? So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS
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W. ANKA BAIIDRAS
^itiŲ, ausų, nosies

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET •
Ofiso telef.: PRospoct 8-3229

Roiid. tetefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.’ 
ugonius priima tik susitarus.

P. ŠILEIKIS. 0. P. •[
ORTHOPEDAS-PkOTEZISTAS
Vparatai - Protezai, Med. Ban-

Hl dažai. Speciali -pagaIba ko|o«ns 
(Arch Supports) ir t t.

VaLz B '"d ir O- 3. SeitadLwEuais 9 "X» 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W@st 6Jrd St., Chicago, Iii. 60629
Telef u PR.osp<ct d-50S4

R«3. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
©449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-644€ 
Pnima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-W12

______ '____ _______________ __ I. - ------ j

MOVING 1
Apdraustas pe r kraustymas 

H įvairi y atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL; FRontier 8-1882

,T. y..^---------------------- ......

DR. S. B1EŽ1S
I PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Y ai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
ireciad. ir sekmai ofisas uždarytas. 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. » E R E N A S 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063^ Britanijoj 15 mėty jaunuolis Tony Willis tapo Šuolio į aukštį Čempionu Devono mokyklų var
žybose. Nors jis prieš 7 metus automobilio nelaimėje neteka kojos, jis išmoko sportuoti ir per

šoko 5 pėdy 7 coliy aukštį.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 w- 71st Street
i N ** Telef.: GRoovehill 6-234M

I 4b ** 1410 So. 50th Avė, Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i AIKŠTE automobiliams pastatyti

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rsjid.: 388-2233
OFISO VALANDOS. 

rlrmacL, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai, tiktai .susitarus,.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometrisw

DR. EDMUND L C1ARA
x/uy VW. STREET

T«L: GR 6-2400 r-
vai. pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
i—4, :i—y, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—-2 val.

Rtt. Gi 84)873

DR. W. Oi LISIN - EISINAS 
AKUSgRUA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avs., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

' .. X . - ■; ■ ■ • -

-

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS j
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI j

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-, 
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE* 
CHICAGO, ILL. 60629

.... ................. HIIOMIir .............. ■ ...............

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S -

\ Priima tik susitarus.
' "'Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8, 

antrai 2—4.

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Razidenciįos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. P. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

' DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais, rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtu 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir T^ima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ .
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Aye.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

GĖLI NINKAS 
(PUTKAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST. •

VaL: antrad„ nuo 1-^4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofise t»i»f.: 776-2880
Ncuj** rex. telef.: 448-5545

t DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

Ofisas 2750 West 71st St.
. Tel. 925-8296

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽ A USK Ų
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-083*

Pietų Amerikoje
Susivienijimo Lietuviu Argenti
noje (St*A) ir Kordobos lietuviu 

dienos
Daktaro Vinco Kudirkos var

do Susivienijimo Lietuviu Ar
gentinoje šeštasis skyrius Kor
doboje rugpiūčio 15 ir 16, 1970 
iškilmingai paminėjo savo veik
los 26 metų sukakti, surengė 
trečias metines Kordobos Lietu
vių Dienas ir inauguravo gatvę 
Lituania, gauta šio SLA sky
riaus veikėjų pastangomis.

Tai buvo tikrai istorinės Kor
dobos Lietuvių Dienos, didingas 
lietuvybės' pasireiškimas tame 
universitetiniame gražiame Ar
gentinos didmiestyje.

Keliaujame iš sostinės. Nuo 
sostinės Buenos Aires nuvažiuot 
Į Kordobą ir sugrįžti reikalin
ga padengti apie 1,500 kilometrų 
ir užsimokėti apie 4,000 pezų už 
kelionę. Kilniam tikslui atsira
do entuziastų. Specialiu Pull- 
manu nuo SLA dr. V. Kudirkos 
rūmų durų iki 6 skyriaus rūmų 
Kordobon atvyko Rambyno an
samblis, SLA vadovybė ir paly
dovų būrys.

šeštadienį, 15,8.70 — susipa
žinimo vaišės SLA 6 skyriaus 
salone. 6 skyriaus vadovybė ir 
žurnalistas Romualdas Jospai- 
tis, fotografuodamas ir filmuo
damas perstato svečiams iš sos
tinės Kordobos universiteto pro
fesorių architektą Joną Tumosą, 
inž, Robertą Musteikį, jaunus 
Neptūno veikėjus med. gydy
toją dr. Rudolfą Pinkevičių, 
braižytoją Joną Jokubką, med. 
gydytoją d-rę Elsą Udrėnaitę 
Jospaitienė-Colitzyn, daktarę- 
biochemikę EI va B. Zaratę-Jos- 
paitienę ir visą eilę Kordobos 
lietuvių intelektualų. Iš Rosario 
dalyvavo B-nės pirm. J. Papeč- 
kys ir kt.

Rambynas triumfališkai, su 
trimis akordeonistais, gražiais 
tautiniais rūbais pasipuošęs, žy
giuoja šeštojo SLA skyriaus rū
mų sporto aikštėn, padengton 
milžinišku brezentu, iš karo avia
cijos. Tylai viešpataujant su
gaudžia akordeonai ir visi ploja
mo Rambyno pildomiems šo
kiams: Ketvirtainis, Mikita, Gy-

vataras, Aštuonytis, Lenciūge- 
lis,Malūnas. Šiuos ir kitus tau
tinius šokius rambyniečiai kar
tojo šeštadienį ir sekmadienį, 
arti pusei tūkstančio žiūrovų plo
jant.

Lituania gatvė, 15 kvartalų, 
kurią per vidurį prie avenida 
Patria kerta didžiausia ligoninė 
Cordoba, inauguruota dalyvau
jant uniformuotam Rambynui 
su Argentinos ir Lietuvos vėlia
vomis. Nuo pat ryto garsiakal-

GERIAUSIAS LAIKAS
— Kada geriausias laikas vai

sius skinti?
— Kada šeimininko nėra so

de, o šuo pririštas.

NEGERK PRIE VALGIO

— Gydytojas tau uždraudė 
gerti vyną prie valgio.

— Gerai kad priminei, žmone
le. Nuimk valgį nuo stalo.

bius įrengė inžinierijos fakul
teto studentas Antanas Janulis, 
tautiniais rūbais pasipuošęs. Kai-

tanas Sadukas, SLA CV pirm. 
J. Raul Stalioraitis, suteikimo 
dekretą pasirašęs buv. Muni
cipaliteto Viešųjų Darbų min. 
Italo Martin, atidengęs įrašą ir 
ALOST pirm. A. Mičiūdas, Ta
rybos lėšomis parūpinęs bronzi
nę lentą su Argentinos herbu 
ir Vytimi.

Gatvę Lituania pašventino Ar
gentinos karo kapelionas, turin
tis majoro laipsnį, kun. Angel 
Pizzolatto Omega, didelis Ben- 
dinskų šeimos ir kitų Kordobos 
lietuvių draugas.

Po iškilmių, Rambynui su vė
liavomis žygiuojant link SLA 
skyriaus rūmų — Eufrasio Loza 
1070, gafvėšė'stovinti minia lie
tuviams gausiai plojo.

Iš\Arg. Liet. Balso
Kordobos kalnuose bus 

lietuvių sodyba

Lietuviškas Sodybas turi An
glijos, Australijos, JAV ir Ka
nados lietuvių draugijos. Jose 
apsistoja turistai, vasarotojai 
jaunimas, baseinuose maudosi. 
Sodybų savininkai neleidžia lie
tuviams pakrikti pas kitatau
čius.

Daug metų lietuviai spietėsi 
pas J. Palšius jų pensione Litua
nia, Villa Rumipal, prie ežero 
Calamuchita.-Dabar daug vilų 
Kordobos kalnuose turi atskiros 
lietuvių šeimynos.

Kordobiečių lietuvių tarpe kal
bama, kad seniausia mūsų drau
gija Neptūnas žada parduoti sa
vo nuosavybę Kordobos mieste 
ir tuo kapitalu įkurti Lietu
vių Sodybą piknikams, vasaro
tojams, svečiams ir jaunimo sto
vykloms. Tai sveikintina min
tis ! Kalnėnas

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young - Vroegh Funeral 

Home
549 East 162nd Street
South. Holland, Illinois

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home 
10821 S. Michigan Avenue

Chicago, Illinois

Turime šermenims vietos kitose Chicagos dalyse ir prie
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambmldte telefonu COmmodore 4-2228

Susirinkimų ir parengimų

• Konstantinopolio vysk. Fo- 
tius atsiskyrė nuo Romos po
piežiaus ir įsteigė graikų katali
kų tikėjimą pradžioje 11 amž.

a Simanas Daukantas buvo 
teisininkas, Lietuvos istorikas.

— Utenos Apskrities Klubo mėnesi
nis narių susirinkimas įvyks antradie
nį, lapkričio 10 d. 7:30 vai. vak. Ven- 
geliauskienės svetainėj, 4500. So. Tal- 
man Avė. Nariai prašomi. atsilankyti, 
nes turime daug .visokių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo turėsime vaišes.

V. Juška, rast.

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG 4

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10_ 12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0NI5
CHIRURGAS

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef,: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal sPsita™?^ i 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Air AH the Way 
30-lb. Limit

DRĄSI PANELĖ
— Panele, ar nesibijote vie

na taip vėlai vaikščioti?
— Kol einu viena, tai nebijau.

— Lietuvos Renesansas pra
sidėjo 15 amžiuje.

• NELLIE ZAUGH
Gimusi Belinytė

• Pagal pirmą vyrą Gregą
Pagal antrą vyrą Saplis

Gyv. Dolton, Illinois 
anksčiau gyv. Burnside, 111.

Mirė 1970. m. lapkričio mėn. 
7 d., 4:00 vai. po pietų, sulaukusi 
78 metų amžiaus. Gimusi Lietu
voje, Švenčionių apskr.. Tvere
čiaus parapijoj.

Amerikoj išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Alexan

der Gregą, marti Juliją, duktė 
Ann Gulik, žentas Joseph; šeši 
anūkai: Robert Gregą, Josephine 
Kranenburg; Marline Lyson; 
Steve ir Joseph Gulik; Janise- 
Ann Ameris; dešimts prpanūkų 
ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Velionė buvo motina Jean 
Ameris.

Priklausė SLA 63 kuopai.
Kūnas bus pašarvotas pirma

dieni .7 vai. vakare Leonard 
koplyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

Trečiadienį, lapkričio 11 dieną 
8:30 vai. ryte bus lydima iš ko
plyčios į Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Nellie Zaugh gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, anūkai ir 

kiti giminės.
Laidotuvių Direktoriai Leo

nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette .3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave,, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10C?

i

I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

ANTANAS LEIPUS
Gyv. 6073 Auburn Ave., Detroit, Mich.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

I

, Paskutinė data kalėdiniams- siunti* 
Į niams į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro paštu. Vė
liau išsiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

Dabar moterys labai dažnai pakeičia 
■ popierių arba sienas išlipdo audiniais, 
j Visa tai labai gerai, tiktai reikia tu
rėti kopėčias, o nesistoti ant judančios 

ar besisupančios kėdės*

Mirė 1970 m. lapkričio 2 d., 7 vai. vakaro, sulaukęs 55 metų am-’ 
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Antalieptės val^ šlepečių kaime.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Marija, du sūnūs — Liudas, jo žmona Joycc 

ir Antanas, duktė Eugenija, anūkas Liudas ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Juozapas.
šeštadienį, lapkričio 7 i buvo lydimas iš Baužos koplyčios' į šv. I 

Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų palaidotas Holy 
Sepukre kapinėse.

Visi a. a. Antano Leipaus gimines, draugai ir pažįstami nuošir- į 
džiai kviečiami prisiminti velionį maldose ir kalbose.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnūs, giminės.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139
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Darbai
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* Lapkričio'*! 2, 13 ir 14 dieno- 
<ųis Chicagoje posėdžiaus SLA 
^Pildomoji Taryba. Chicagon 
atvažiuoja prezidentas Povilas 
3*. Dargis, sekretorius dr. A. 
įBudreckis, SLA iždininkė Eu- 
Įphrosine Mikužiūtė, adv. Ste
ponas Briedis, inž. A. Čaplikas 
ir kiti pareigūnai.

F Dargis, 
įBudreckis.

i
j šeštadienio vakare SLA va
dovybė susitiks su 6-tos apskri
ties vadovybe, kuopų finansų 
^sekretoriais ir veikėjais.

jį SLA vadovybė yra pasiryžu- 
Įsi išspręsti visą eilę organizaci
nių reikalų, aptarti naujai pa
skelbtą vajų ir išaiškinti SLA 
istorijos paruošimo ir spausdi
nimo problemas.

j£.<
< w*5i ^-5$ l
• B ’*? • w »;;»-si s>a ag|J

Kalytė, aukštai pasilipusi, stebi savo šeimyną.

jajame Jungt. Tautų metrašty 
j e.

Didesnioji pusė, arti dviej 
bilijonų arba 56 nuošimčiai žmt 
nių gyvena Azijoje; Europoj 
gyvena 460 milijonai, Afrikoj 
345 milijonai, Pietų Amerikoj 
276 milijonai.

Daugiausiai gyventojų ti 
Kinija — 740 milijonų. Seks 
čioji yra Indija, trečioji Sovie 
Sąjunga, ketvirtoji J. A. V-b

Iš miestų daugiausiai gyvi 
tojų (9 milijonus) turi Tok 
paskui seka New Yorkas (8 r 
Ii j onai) ir Londonas (7.8 mil

Ūkiniai labiausiai pažengusi 
se svarbiausios mirties prieža 
tys yra širdies infsirktas (už: 
kimsimai) ir vėžys, o ūkiškai r 
išvystytose šalyse senatvės n 
silpimas ir neištirtos ligos.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST —
INSURANCE POLICY

Expanding department — fire and 
casualty background preferred — 50 
words per minute. Starting salary- 

commensurate with experience.
Tel. 922-3622, ext. 51.

REAL
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

HOUSEKEEPER
FOR GENERAL HOUSEWORK 

Some child care, english speaking — 
five days a week — to go. Must have 

good personal references.
Top salary.

Tel. 679-3558

HELP WANTED — MALE 
Darblninky Reikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

? SLA 134-tos Moterų kuopos 
.susirinkimas Įvyko lapkričio 
5-tą d., Hollywood salėje. Pir- 

-■ bninihkė 'p. čižafuskienė prane- 
•Šė, kad dr. Vaškevičiūtė suti- 
įko būti SLA narė ir Įsirašė Į 
3nūsų kuopą. P. čižauskienė 
^aplankė sergančias nares:Pet- 
•įronėlę Seniulienę, Jozefiną 
iGulhiniene namuose ir Yoman- d * .
rtienę ligoninėje. Visos sveiks
ta. Kuopos narės nutarė auko
ti $25.00 Bražinskams, Turki
joj. Po susirinkimo buvo gar
džios vaišės, narėms Jakubkie- 
nei ir Seniulienei palinkėta 
^Ilgiausių Metų” jų gimtadie- 
įių proga. Buvo atsilankiusi 
ponų Monkų duktė, Irene Nor- 
fcut, ir Įrašė savo dukrą Į mūsų 
Jcuopos vaikų skyrių, o savo

kuopą, Mrs. Christine Austin 
yra SLA organizatore Chica
goje. Darbo metu galima kreip 
tis Į ją Naujienose, arba tele
fonu: HA 1 - 6100.
-Q -

r žmonės tarė žodi v
Rašo D AN KURAITIS

koks jis buvo prieš 52 metu. 
Taip yra todėl, kad mums vi
siems brangi Amerika remiasi 
paprastais žmonėmis.

Politikai gali draskytis, kiek 
tiktai jiems patinka; milijonie
riai gali pilti dolerius, kiek tik
tai pajėgia, bet paprastas šio 
krašto pilietis, eidamas balsuo
ti, turi savo nuomonę apie tin
kamiausius kandidatus.

Ateis laikas, kai žmonės lais
vai ir kandidatus pasirinks. Rei
kia neužmiršti, kad žmonės kiek
vieną dieną kultūrėja, gyveni
mo tiesa laimės. Gal tie hipiai 
ir pasako dalį tiesos, nes šian
dien mūsų brangiame krašte la
bai daug dėmesio kreipiama Į 
politikus, kuriems dažniausiai 
terūpi tik doleriai.

• Mano “kristalas” man rodo to
kią ateiti; reikia labai teisingų 
kandidatų, kurie tarnautų žmo
nėms. Šis kraštas paremtas tei
singu keliu. Prie to einame. Sau
lutė šiai tiesai pradeda šypso
tis.

rėjo, jog mūsų planetos gamtos 
turtai riboti. Apie 242 m. p. m. 
e. garsusis indų valdovas Ašo- 
ka išleido keletą dekretų, ku
riuose labai racionaliai regla
mentavo žūklę ir medžioklę, taip 
pat miško kirtimą.

Protingos gamtos turtų ap
saugos politikos laikėsi ir inkai. 
Jie ne tik gilių slėnių šlaituose 
Įrengė daugybę terasų, kad ap
saugotų dirvą nuo erozijos, bet 
ir ribojo medžioklę. Valdant Pa- 
čakučiui (XV a.), medžioti buvo 
leidžiama tik ypatingais atve
jais. Valdovaas periodiškai reng
davo visuotines medžiokles lau
kiniams žvėrims praretinti.

Vėl tirs panterų nušovim
Kriminal. teisino teisėjas Jc 

seph A. Power ėmėsi sudary 
Ii specialų grand jury, kui 
turės ištirti dviejų panterų va 
deivų nušovimą prdeitų meti 
gruodžio 4 d. policijai naktie 
metu darant kratą Juodųjį 
Panterų partijos vyr. būstinė 
j e, 2337 W. Monroe St. Buv< 
nušauti Illinojaus panterų va 
das Fred Hampton, 21, ir Au 
rotos panterų būrio vada: 
Mark Clark, 22 ir keturi pan 
teros buvo sužeisti. !

HOUSEMAN — PORTER 
f .

Must be experienced in care 
Home. Near No.

Must furnish references.
Tel. 787-1238

of

mokymą Lackland aviacijos ba
zėje, Texas valstijoję, jis yra 
paskirtas aptarnavimo Jtyrinėto- 
ju Chanute bazėje, Illinois. 
Prieš • išeidamas Į kariuomenę 
studijavo III. universiteto Circle

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — judri vieta — labai geras

š 1918 metais, kada adv. Kazys 
pugis kandidatavo Į teisėjus, 
yiename masiniame susirinkime 
Dr. A,Graičiūnas pasakė:
p — Aštriausias kardas yra ta- 
yo balsas!
$. Jau praėjo 52 metai, bet tas 
kardas nei kiek neatšipo. Jis ir 
šiandien, yra toks pats aštrus, H ■ ->

KADA PRADĖTA RŪPINTIS 
GAMTOS APSAUGA?

Neteisinga būtų manyti, kad 
žmogus tik XX amžiuje apsižiū-

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

PASTOVUS APŠVIETIMAS 
GREITINA MEDŽIŲ AUGIMĄ

Tokią išvadą priėjo Kanados 
mokslininkai, nustatę, kad, pra
ilginus “dieną”, galima žymiai 
paspartinti medžių augimą. Pa
pildomos šviesos poveikis sodi
ninkystėje jau buvo tyrinėtas 
ir Įvertintas, tačiau miškininkys
tėje juo nebuvo domėtasi. Pasi
rodo, papildoma šviesa padeda 
sėkmingai sudygti sėjinukams 
ir greičiau jiems augti. Dirbti
nai apšviečiami beržai',per vie
nerius metus išaugo iki 3.6 m. 
Net lėtai auganti eglė, veikiama ■ 
šiltnamyje dirbtinio apšvietimo, 
per pustrečių metų išaugo iki 
metro.

— Anelė Valaitytė, baigus 
Vasario 16-tos gimnaziją, garsė 
ja Vakarų Vokietijoje lengvoje 
žanro dainų interpretacijose 
Buvo pakviesta dalyvauti televi
zijos programoje. Yra išleist? 
jos dainų plokštelė.

— Tautinių šokių Grupė 
“Grandis” Padėkos Dienos sa
vaitgalyje vyksta Į Kanadą da
lyvauti Toronto lietuvių radijo 
valandėlės metiniame koncerte.

' I

Grupei vadovauja Irena Smie- 
liauskienė.

— Joana Shinikus, Hollywoo- 
do sluoksniuose jau gerai žino
ma artistė, dalyvavo vienoje iš 
pagrindinių rolių nesenai išleis
toje filmoje “The Virgin and 
the gypsy”. Filmą yra rodoma 
kai kuriuose Chicagos kino te- 

j atruose.

SIUNTIMAI Į LIETUVA
- COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESBPOSYLTORG)
B - MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60603. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
" : * maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Papildomas apšvietimas nu
traukiamas dvi savaitės iki šal
čių, kad medžiai laiku nustotų 
augę ir nenukentėtų nuo šal
čiu.

E2H

HIGH RATES PAID

Passbooks 

51/2% 
Investment 
bonus plan 

$1/000 minimum

S5r000 minimum
2 year certificate

SI,000 minimum
1 year certificate

Savings Insured to $20/000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

..... ........ ...............

MOVING — Apdraustas perkraustymas • 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Dlinois 60608

- ----- _--------------- ------- 1----------------------- --------------------------- -

> — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAYY, NOVEMBER 9, 1970

— Kazys Eringis, vienas iš įų - • namas, moderniški ir nauji 
pasižymėjusių auto mechani- biznis, lengva aptarnauti.
kų, savo turimoje gazolino sto* .3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink- . - .... ‘7J STO tinė vieta Marquette Parke. $43,000.
tyje įsigijo pati moderniškiau-! 11 BUTŲ MŪRAS, 10 metu. 60 p. 
šią elektronini prietaisą, kuris sWpas. geros pajamos, puiki vieta, 
automatiškai nustato pagal 34 
atskirus punktus visą mašinos 
veikimą, nustatant kur atski
ros automobilio dalys veikia 
’erai, kur reikia taisyti. Kazys 
Eringis anksčiau yra gavęs ke
lias premijas ir patentus iš Ge
neral Motors kompanijos už 
padarytus išradimus bei pato
bulinimus automobilių gamy-

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

e.

— Aleksandras Kasnickas, 
alkina Balfui sudarant lietų
jų adresų sąrašus. Būtų gerai, 
ad ir kiti pristatytų Balfui są- 
ašus savo apylinkėje ar kai
ly nystėj e gyvenančių lietuvių.

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicago j e ir ūkius 

Dlinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

BY OWNER
House for sale or rent Broadview, 
charming colonial separate dining 
room, large 35x150 lot, finished base
ment, assume mortage with $2,800 

down or will rent with ontion. 
Call 654-2170 LOUISE.

after 5 P.M. or weekends 525-2655

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje, čia yra vis
kas ką nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS,. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku. Marquette Par
ke. $44,000. ‘

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. S36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
$19.600.

PAJAMŲ MŪRAS. Švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-moc ir California. Kaina tin
ka — $25,000.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai. garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę,' veikia notariatas.

ALSIP — 1% STORY 
RELATED FAMILY OR INCOME 

18 years old with formal dining room, 
partially finished basement, side drive. 

2 car garage with an extra 
_ corner lot. 
Widow must sell. 

Call 974-4500

REAL ESTATE AND BUILDERS - 
2658 WEST 59th- STREET ■ 

PRospect 8-5454

— Marija Žilienė gavo Ame
rikos pilietybę. Gyvena Mar
quette Parko apylinkėje.

— Dail. Zitos Sodeikienės dar
bų paroda Įvyks lapkričio 14-22 
d. Čiurlionio galerijoje.

— Kompoz. seselė M. Bernar
da sutiko “Grandies” šokėjus 
mokyti dainas, kurios įeina Į 
Lietuvių Dainų šventės repertu
arą. šventė Įvyks ateinančią 
vasarą. Grupės šokėjai ruošiasi 
joje dalyvauti kaip dainininkai.

— A. J. Linas tarnauja Ameri-

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 n

APDRAUDŲ

Kiek žemėje gyventoju
NEW YORKAS. — Jei da

bartinis metinis 1.6% prieauglis 
toliau pasiliks nesumažėjęs, tai 
2006 metais žmonių skaičius že
mėje padvigubės, šiuo, metu 
žmonių skaičius yra 3 bilijonai kos kariuomenės aviacijos dali- 
ir 552 milijonai, pranešama nau- niuose. Baigęs pagrindinį ap-

Čikagos danty gydytojas Max Bramar savo automobilyje vežiojasi 
reikalingiausius instrumentus ir aplanko pacientus, negalinčius at

vykti j jo kabinetą.

gyv.

CHARLES PETRAUSKAS,

8238 So. Whipple J5L, Chicago, 
baigė Brother Rice aukštesniąją 
fklą ir rengiasi studijuoti Nort- 

lllinois Universitete. Jis gavo 
rviy Prekybos Rūmu S500 stipen

diją mokslui tęsti.

K. ERINGIS
CALIFORNIA SUPER SERVICE -
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

YOUty gMep&M 
ksimcęg^HTj 
k ss^VVS YOU /

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

t katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įimo sąlygos.
j~b’a C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

DAŽAU NAMUS.
Iš VIDAUS IR LAUKO

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 miegamų 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu 
2 automobilių mūro garažas. 50 pėdų 
sklypas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20.000.

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23.500

2 PO’ 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas, graži nuosavybė Gage Parke. 
^44 500

GRAŽUS SKLYPAS 2 butu namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS,, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliumini jaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

■ I. RUDIS Tel. CL 4-1050
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namu Statyba ir Remontas

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigus automobiliy draudimai.

—-----------------—--------------/

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T.U REpublIc 7-1941

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654
i urn tCrsoiltv

/.......... . ~ " —... .............................

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas (vairtŲ pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
%--------------------------------------------------------------r

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir -nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointfng” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


